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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Χάνεται η ταυτότητα της φέτας από τον παγκόσμιο χάρτη με την ανοχή της 
Ελλάδας!» 

 
 

O Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (Σ.Ε.Β.ΓΑ.Π.) εκφράζει την 
απόλυτη αντίθεση του με την δρομολογουμένη σε λίγες ημέρες από την Ελληνική Κυβέρνηση 
αποδοχή της Οικονομικής & Εμπορικής Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 15 Κρατών 
της Νοτίου Αφρικής (SADC) διότι περιλαμβάνει την σκανδαλώδη και μοναδική εξαίρεση  της φέτας 
από την δικαιωματική προστασία της ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).   Στο ίδιο δυστυχώς 
πνεύμα πρωτοφανούς διακριτικής μεταχείρισης για την χώρα μας έχει συνταχθεί και η αντίστοιχη 
συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA) και προγραμματίζονται πολλές άλλες. 
 
Το γεγονός αυτό δεν θα έχει μόνο τις αυτονόητες τραγικές συνέπειες για το εμπορικό μέλλον του 
παγκοσμίως γνωστού αυτού εθνικού μας προϊόντος αλλά θα αποτελέσει μια σοβαρή απώλεια της 
εθνικής μας παράδοσης και κληρονομιάς την οποία κανείς δεν έχει δικαίωμα να απεμπολήσει και να 
την εκχωρήσει σε οποιονδήποτε! 
 
Για το μέιζον αυτό θέμα έχουν ενημερωθεί και προειδοποιηθεί έγκαιρα, απ’ ευθείας από τον 
ΣΕΒΓΑΠ, όλοι οι εμπλεκόμενοι, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες (τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στις Βρυξέλες), έως όλους τους (σχετικούς με το θέμα) υπουργούς ακόμη και ο ίδιος ο 
Πρωθυπουργός.  
 
Έχουν ήδη γίνει επίσης κοινωνοί του εθνικού αυτού προβλήματος (από τον ΣΕΒΓΑΠ) και οι αρχηγοί 
όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων αναμένοντας τις άμεσες ενέργειές τους για να αποτρέψουν 
με κάθε τρόπο και μέσο το οποίο διαθέτουν την αποδοχή των συμφωνιών αυτών από την ελληνική 
πολιτεία και κατ’ επέκταση από την ΕΕ. 
 
Ο ΣΕΒΓΑΠ κάνει έκκληση όχι μόνο προς όλους τους προαναφερθέντες αλλά και προς όλους τους 
Έλληνες  πολίτες να αντιδράσουν με κάθε τρόπο ώστε να αποσοβηθεί η μη αντιστρεπτή απώλεια 
της ταυτότητας του εθνικού μας αυτού προϊόντος (της φέτας) στις νέες αγορές που προσπαθεί να 
ανοίξει με τις συμφωνίες αυτές η ΕΕ. Είναι όχι μόνο ανάγκη αλλά και χρέος όλων των Ελλήνων να 
αντιδράσουμε ώστε να απαλείφει από τους όρους των συμφωνιών αυτών  κάθε σημείο που δεν 
αναγνωρίζει πλήρως την ταυτότητα και την ονομασία της φέτας μόνον ως ελληνικού προϊόντος και 
μόνο με την πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένη μοναδική του σύνθεση.  
 
Η πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας δεν θα έλθει από καμιά φορολογική πολιτική 
αλλά από την εκμετάλλευση του συνόλου αυτών των μικρών ή μεγάλων ευκαιριών που στην 
προκειμένη περίπτωση είναι απόλυτο δικαίωμα μας και όχι αντικείμενο συνδιαλλαγής ή διεκδίκησης.  

 
 

O Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (Σ.Ε.Β.ΓΑ.Π.) είναι από το 1982 
το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των κοινών θέσεων και απόψεων της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Γαλακτοκομικών Προϊόντων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα Μέλη του 
αντιπροσωπεύουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής παραγωγής και εμπορίας προϊόντων 
γάλακτος (γάλα &τυριά). 
Ο ΣΕΒΓΑΠ, είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Γαλακτοκομικών Επιχειρήσεων «European 
Dairy Association» (EDA), συνεργάζεται με τους αντίστοιχους Εθνικούς Συνδέσμους των άλλων 
Κρατών/Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, εκεί όπου 
καθημερινά λαμβάνονται αποφάσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον του κλάδου και της χώρας μας. 
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